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Pozvánka na odbornou konferenci 

Elektrické autobusy pro město IV 
____________________________________________ 

doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2015 
pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR 

26. listopadu 2015 od 9:00 hodin 
Výstaviště Praha-Holešovice 

__________________________________________________      

Konference „Elektrické autobusy pro město“, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub 
Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od 
svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací 
akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické 
osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní 
publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů 
a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. 
V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování 
této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. 

Předmětem konference jsou od samého začátku jednak nové technologie pro elektrické 
autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak 
hotových produktů, tak rozvojových projektů. Organizátorem konference není konferenční 
agentura, nýbrž odborná konzultační firma udržující úzký kontakt s dopravci a jejich 
profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími 
zainteresovanými osobami a organizacemi. 

Program konference* 

Úvod – Sdružení dopravních podniků ČR 

I. blok: Financování investic a rozvojových projektů pro elektrické autobusy 
 
zástupce MMR o aktualitách z IROP 
(Aktuální informace o operačních programech v ČR pro financování elektrických autobusů – první 

výzvy pro tyto programy se očekávají v prosinci 2015; v jednání) 
 
Financování nízkouhlíkových technologií v dopravě a opatření Smart City v 
plánovacím období EU do roku 2020 
Ing. Daniel Glas, Allowance 
 
Novinky z Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR 
Ing. Jakub Slavík, MBA 

 

II. blok: Nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti 
 
EKOVA ELECTRIC – Partner elektromobility 
Ing. Radoslav Hanzelka, EKOVA ELECTRIC 
 
Kontaktní systémy pro nabíjení bateriových vozidel MHD 
Ing. Marcel Páter, Schunk Praha 
 
Nabíjecí technologie pro elektrobusy 
Ing. Miroslav Kuželka, ABB 

http://www.proelektrotechniky.cz/
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Naslouchejte svému městu 
Ing. Radko Manda, VOLVO GROUP CZECH REPUBLIC 
 
Trolejbus s bateriovým pomocným pohonem = elektrobus s dynamickým dobíjením 
Ing. Zdeněk Vytouš, Cegelec Praha 
 
Zkušenosti z prvních měsíců provozu elektrobusu s nabíjením z tramvajové sítě 
Ing. Jan Barchánek, DP Praha 
 
Elektrobusy v městském provozu – rozsah projektů 
Ing. Radek Svoboda, ŠKODA ELECTRIC 
 
zástupce SOLARIS o elektrobusech SOLARIS 
 

Shrnutí a závěr konference 
 

*změna programu vyhrazena 

 
Konferenci bude stejně jako v předchozích bězích moderovat Ing. Jakub Slavík, MBA, 
odborný konzultant v dopravě a majitel pořádající organizace. Podrobná náplň konference a 
jeho organizace budou postupně upřesňovány – aktuální informace naleznete zde: 
Elektrické autobusy pro město IV. 
 

Vstup zdarma na základě potvrzení Vaší účasti na e-mailu: info@proelektrotechniky.cz 
 

 

Pod záštitou:      Odborný garant:    Hlavní partner:  

Generální partner konference: 

 
 
Partneři konference: 

                                                               

 
 
Mediální partneři: 

                       

 

Článek o předchozím běhu konference včetně prezentací a fotografií je uveřejněn zde: 

Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty 
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